
PAZKO GARAIA
MAITZAK 25-29



Etxetik 

AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN



➢ Zer da zuretzat ZINTZOTASUNA? Nola 
definituko zenuke?

➢ Pertsona zintzoa bizitza koherentea 
daramana da, hau da, bere ekintzak 
koherenteak dira pentsatzen eta esaten 
duenarekin. 

➢ Egiaz eta zuzentasunez joka dezan 
espero da pertsona zintzo batez, hau da, 
bere pertsonarekiko interesaren bila 
ibiltzeak ez dio aldaraziko pentsatzeko, 
esateko  eta gauzak egiteko era. 

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhL
omU&t=18s

➢ Saia zaitez zintzo jokatzen, ez ibili 
jolasean ez zure buruarekin ez besteekin 
ere. Saiatu beti pentsatzen, esaten eta 
egiten duzuna bat etor dadin egiarekin 
eta saiatu hala jokatzen. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU&t=18s


Jainko Aita, lagun iezadazu 
pertsona zintzoa izaten, egia 
maite duena, nahiz eta horrek 
arazoren bat ekarri. 

Lagun iezadazu nire buruarekin 
eta ondokoekin gardena izaten. 
Nirekin fidatu daitezela, nigan ez 
dagoelako inolako kontraesanik 
edo iruzurrik. 

Hanka sartzen badut, indar 
nazazu onartzeko eta 
barkamena eskatzen jakiteko

Agur, Maria… OTOITZEAN



Etxetik 

AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN



➢ Bullying-az mintzo zaigun bideo bat 
aurkeztuko dizugu gaur. 

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=tVjH2BrLdeE

➢ Ez ezazu inoiz, “maskaraz” baliatuz, 
pertsonekin eta bare sentimenduekin jolastu. 
Ez elikatu INOIZ, eta ez zaitez edozein 
motatako inoren aurkako jazarpenaren  
partaide izan. 

➢ Denok dugu gu geu izateko eskubidea, ez dugu 
zertan “beste bat” izan. Horrek berezi bihurtu 
eta elkar aberastu egiten gaitu, baita gizartea 
bera ere.  Beraz, ERRESPETA ezazu beti 
edozein pertsona eta saiatu haren izateko, 
pentsatzeko eta gauzak egiteko  era ulertzen. 

https://www.youtube.com/watch?v=tVjH2BrLdeE
https://www.youtube.com/watch?v=tVjH2BrLdeE


Maria, fedea izatearen eta Jainkoarekin 
fidatzearen eredu zara. Jesus 
geureganatzeko Jainkoaren plangintzako 
funtsezko partaide zinelako  aingeruaren 
iragarpena sinestu egin zenuen. 

Eskerrak, Maria, fidatu zinelako, iragarpen 
zoro eta zentzugabea bazirudien ere, 
Jainkoaren egina zela sinestu zenuelako. 
Bazenekien bizitza korapilatu egingo zizula, 
baina onartu egin zenuen, hala ere, 
Jainkoaren plana.  

Indar gaitzazu Jainkoarekin fida gaitezen, 
gure bizitzan leku egin diezaiogun, berak 
guretzat dituen planak sines ditzagun. 

Agur, Maria… OTOITZEAN



Etxetik 

AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN



➢ Bideo zoragarria proposatuko dizugu gaur 
goizean. Partekatzea, elkarrekin lan egitea, 
bakoitzak bere onena eskaini eta besteen 
zerbitzuan jartzea, gutako bakoitza behar-
beharrezkoa dela erakutsi nahi digu. 

➢ Ikusi bideoa 

https://www.youtube.com/watch?v=QMnccZ
gEquk

➢ Koronabirusak gizartea kinka larrian jarri 
duen garai honetan bizi izan dugu 
esperientzia hori: elkarrekin, bakoitzak ahal 
eta behar duena eskainiz, zailtasunak gogor-
gogorrak izanagatik, gaindi daitezke. 

➢ Ez dezagula INOIZ IRAKASPEN hori ahantz. 

https://www.youtube.com/watch?v=QMnccZgEquk
https://www.youtube.com/watch?v=QMnccZgEquk


Agur, Maria… OTOITZEAN
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➢ Mundu Mailako Tabakorik gabeko Eguna 
ospatuko dugu datorren igandean, maiatzak 
31. 

➢ Tabakoarekiko menpekotasuna guk geuk 
sortutako ohitura da. Erretzen ikasi egin 
dugun bezalaxe ikas dezakegu erretzeari 
uzten.

➢ Fisikoko kaltegarria da eta ez du onurarik 
eskaintzen.

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=ScztoCAK_cg

➢ Beharrezkoa ote da erretzea gizarteratuta 
egoteko? Zerbait gehitzen al die zure 
harremanei? Besteak baino gehiago sentitzen 
ote zara erretzen duzulako? Merezi ote du 
zure osasuna hondatzen joateak?  

https://www.youtube.com/watch?v=ScztoCAK_cg
https://www.youtube.com/watch?v=ScztoCAK_cg


Eskerrak, Jainko Aita, 
gorputzarengatik, Zuk oparitu 
didazun makina perfektu 
horrengatik. 

Eskerrak osasuna eta 
bizitzarengatik. Sano mantendu
nahi dut gorputza. Gaztea naiz eta
ez dut nire bizitza eta osasuna 
hondatzen joan nahi onurarik 
eskaini ez, eta menpeko eta 
esklabo bihurtzen doakidan 
inolako sustantziarekin. 

Agur, Maria… OTOITZEAN



Etxetik 

AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN



Asteko lehen egun hartan bertan, arratsean, 
ikasleak etxe batean bildurik zeuden; judu-
agintarien beldurrez, ateak itxirik 
zeuzkaten. Sartu zen Jesus eta, erdian 
jarririk, agurtu zituen esanez: “Bakea zuei”. 
Gero, eskuak eta saihetsa erakutsi zizkien. 
Pozez bete ziren ikasleak Jauna ikustean. 
Jesusek berriro esan zien: “Bakea zuei. Aitak 
ni bidali nauen bezala, nik zuek bidaltzen 
zaituztet”. Eta haien gainera arnasa botaz, 
esan zien: “Hartzazue Izpiritu Santua. Zuek 
bekatuak barkatzen dizkiezuenei barkatu 
egingo dizkie Jainkoak ere; zuek barkamena 
ukatzen diezuenei, ukatu egingo die”. 



“Hartu 
Espiritu 
Santua”. 

➢Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v
=-eLjVW5cU9k

Ni zurekin nago munduaren 
azkenera arte

https://www.youtube.com/watch?v=-eLjVW5cU9k
https://www.youtube.com/watch?v=-eLjVW5cU9k


EGUNAREN ESKAINTZA

Jesukristo ene Jaun eta Jainkoa: 
Mariaren bihotz garbiaren 
bitartez zure bihotzari sagaratu 
eta zurekin batera  eskaintzen 
natzaio Aitari aldareko zure 
eskaintza santuan gaurko nire 
otoitz, lan, sufrimen eta 
alaitasunen bidez.                                                   
Gure bekatuen  barkamenerako 
eta zure Erreinua guregana etor 
dadin.                                                                                
Eta Anaia Polikarpo eta 
Norberto zure zerbitzariak 
goretsiak izan daitezen.   


